Verzending
Let op: verstuur de envelop op dezelfde dag
dat u het materiaal heeft afgenomen.
Aan de voorkant van de envelop zit een
adreskaartje. Controleer of het adres van het
Streeklab Haarlem goed zichtbaar is. Zo niet,
haal het kaartje uit de envelop, draai het om en
stop het terug in het venster.
Doe de envelop vervolgens in een PostNLbrievenbus of breng deze naar een PostNLvestiging.

Patiëntinformatie
DFT-fecesonderzoek
op parasieten
Uw huisarts wil onderzoek
op parasieten, eventueel in
combinatie met bacteriën en
virussen, in uw ontlasting (feces)
laten uitvoeren.

Voor de verzending naar het Streeklab
Haarlem betaalt u niets.
Wilt u de envelop zelf afgeven?
Dan kunt u dat doen bij:
• Het Streeklab Haarlem, Boerhaavelaan 26
in Haarlem, tijdens kantooruren of buiten
kantooruren in de brievenbus met opschrift
'materiaal'
• Het Spaarne Gasthuis, Haarlem-Noord en
Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid en Rode
Kruis Ziekenhuis. Op deze locaties vindt u
in de centrale hal een brievenbus met het
Streeklab Haarlem-logo. U kunt de envelop
daar deponeren.

Wat kost laboratoriumonderzoek?
Op onze website www.streeklabhaarlem.nl vindt u
onder ‘patiënten’ de tarievenlijst. Deze tarieven zijn
een indicatie omdat zij per zorgverzekeraar kunnen
verschillen. Voor laboratoriumonderzoek geldt het
eigen risico.
Heeft u vragen?
Voor vragen over de uitslag van het laboratoriumonderzoek belt u met uw eigen (huis)arts. De uitslagen
zijn meestal na 5 werkdagen, gerekend vanaf
de datum waarop het monster op het Streeklab
Haarlem ontvangen is, bekend.
Voor vragen over de factuur voor het laboratoriumonderzoek belt u tijdens kantoortijden met de
financiële administratie via 023-5307802.
Mailen kan ook naar
finadmin@streeklabhaarlem.nl
Voor overige vragen belt u met het Streeklab
Haarlem, 023-5307800 of mailt u naar
info@streeklabhaarlem.nl

Het Streeklab Haarlem voert dit onderzoek uit.
In deze envelop vindt u alles voor dit onderzoek.
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Inhoud
Twee buisjes. Buisje B bevat vloeistof.

Hoe verzamel ik
mijn ontlasting?
1. Schrijf voordat u de ontlasting verzamelt op elk
buisje duidelijk uw naam, geboortedatum en
de datum waarop u de ontlasting heeft opgevangen.

Let op: De vloeistof in buisje B mag niet in contact
komen met de huid. Mocht dit gebeuren, spoel de
huid dan direct af met water. De vloeistof is ook niet
geschikt om te drinken. Heeft u kinderen? Let erop
dat zij niet met de vloeistof in aanraking komen of
de vloeistof drinken.
Absorptievel

Plastic zakje

2. Bij sommige toiletten valt de ontlasting direct in
het water. U kunt uw ontlasting opvangen door,
voordat u naar het toilet gaat, enkele lange
stukken dubbel gevouwen toiletpapier op het
water te laten vallen. U kunt de ontlasting vervolgens vanaf het papier verzamelen. Gebruik bij
dunne ontlasting een po of andere opvangmogelijkheid, zoals een schone bak of emmer.
3. Verzamel de ontlasting op één en dezelfde dag.
Doe ontlasting in beide buisjes. Heeft u bloed
en/of slijm in de ontlasting? Dan moet u ook
bloed en/of slijm in beide buisjes doen.

Wat moet u doen nadat
de buisjes gevuld zijn?
Vul de verzendenvelop als volgt:

1.

Stop de buisjes samen met het absorptievel in
het plastic zakje. Dit is belangrijk, omdat het
absorptievel vocht opneemt als de buisjes
lekken.

2.

Sluit het plastic zakje door de plakstrip te
verwijderen en de plakrand goed dicht te
drukken.

3.

Stop het dicht geplakte plastic zakje samen
met het formulier dat uw (huis)arts u heeft
meegegeven in de envelop. Kijk op de achterzijde van deze folder voor de verzending.

4. Vul buisje A tot in het gestippelde
gebied, zoals aangegeven op het
etiket. Vul het buisje dus niet boven
het gestippelde gebied. Draai
vervolgens de dop stevig dicht.
5. Vul buisje B totdat de vloeistof die
in het buisje zit op de rode pijl
komt. Vul het buisje niet voorbij
de rode pijl. Draai de dop stevig
dicht. Schud vervolgens buisje B
ongeveer 20 seconden.
6. Controleer beide buisjes op
lekkage.

